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Dep. Be~tra de li'lenezes 
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"Há onze anos milito, com 
orgulho, nas hostes do P. R 
Pautei sempre a minha atur:r-

1 ção com honra e dignidade, 

I 
envidando os melhores esfor

. ços por bem servir à vitorto
sa agremiação, ao povo flu-

1 d' t' minense que me tem 1s m· 
· guido em vários pleitos, com 
I J 

a •sua confiança e os supre-
mos interêsses nacionais. 
Mercê de Deus mantive nes
tas lutas a mais completa fi
delidade a o s sentimentos 
cristãos da nossa gente, sen
timentos que me animam e 
confortam . 

A direção partidária nês-

p O R Q U E 
te Estado, há muito procura 
afastar-se das normas demo-

B 
crática~, que devem presidir 

e z e r r a às deli.berações de repercus-

De Menezes são pq-;Jular. Desprezam-se 
entendimentos e compromis-

SaiU Do PR sos coletivos. 
Por ourto lado, a manifes-

Desligando-se do P.R, o tação franca ds uma diver
dep. Bezerra de Menezes·, gê~cia, como no caso do , 
pronunciou o seguinte dis- problema sucessório tlumi
curso, sexta-feira, na Asem- nense, em que me pronun
bléia: - 14 l( _ !J .... 4' l ciei em pr~l da ·candidatur? 

(Conclui na 2.a página) Amaral Pe1xoto, sem re-stn
ção do idealismo e à digni
dade do seu ilustre competi
dor, essa natural manifes
tação, que traduz o anseio 
do povo fluminense em vêr 
novamente à frente dos des
tinos de nosso Estado um es· 
tadista de larga visão e ex
periência, com grandes ser .. 

1 viços prestados à Velha Pro
t víncia, foi o suficiente para 

l 
que se multiplicassem as res. 
trições à minha atuação po-
lítica. 

I.nsllrgindo-me contra o do· 
mínio pessoal de reflexos ne-

\ gativos, compreende-se que 
sofresse, como venho sofren
do, limitações de tôda a sor-

1
\ 

te. Sentindo não poder con
cordar, por mais tempo, corr: 
as crescentes restrições, que 
poderão indu e compro
meter a dignidade do man
dato que me conferiu o no
bl e povo fluminense, não v-3-
jo cutra alternativa, senão a 

l 
de me desligar, com pezar, 
do P. R. , legenda tradicional 
e gloriosa". 
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Junta de Conciliação 
• Friburgo Eleré. séde de uma 

· Quando preaidente do Trl· uma ounclllac;l•, e Julgamer
bunal Superl(]r do Trabl'lbo, to em nosso E11tatto, nos mu. 
o·mlnlstro Geraldo Bezerra de nlolplos de Frlburgo com ju· 
Meneze1, pugnou pala crlaolo rlldlolo á 8(lm Jarc!tm e Ca
ce um~to Jqota de Cooclllaçllo ehoelraa. Volta Redonda~ No
e Julgamento neste munlol- va Igu&oú com jurlsdlc;Ao é 
I·lo e agora como Corregedor Merltl,. Nllópolls e C11xlas. · 
'· exa. vem concorrendo para Essa relvlndlcac;Ao dP..hs de 
a efe~lvaollo dessa msdlda. alguns an\ls quando ainda era 

Nesse sentido o d~putado Presidente do Tribunal o Ml· 
Inácio Bezerra pronuoclou,re· 'ntetro Geraldo Bezerra que 
centrmente,o seguinte dl1cur.

1 

hoJ d como Corregedor ()e r ai, 
so ha 1\.asembléla Leglelatt- multo cononrr()U para a 1na 
va :- eletlvaoAo. • 

•Sr. Prealde.ote, ocupo a trl·l Nesses Mu~iofplG s f'xtstc J 
buna para comunicar A Casa • cont~lderavel massa trab ~ lha· 
e ao povo llumioensse que c dor a e oonsc que o t e m e n te 
Tribunal Superior do Traba· grande r.úmeto de 'ilsdduosl 
lho, pelo seu Presidente, Ml- trabalhistas que entllo sobre· 

1 nistro Delfim Moreira, an~lou chrrrgando c.s atribuições doa . 
a 18 do corrente ao Ministro julz~s de Direito daa reepec· 

1 da Justiça uma proposta Uvas Comarcas. 
I para a crlao§o de trê~ Juntas T~rao, portanto, os trabalha-

dores ~ua juetlc;a cspealallz&· 
da mais prt\claa no andamen
to de suas questões e cem eco· 
nomla d~ Processo. Grand~ I 
melhoria decorrer& dlsso para 
os centros lndostrlala deYeD· 
do satl&!Rzer s laborloea elas. 
98 dos trabalhadores naclo· 
nall». · 

·' 



DISCURSO PROFERIDO PELO SENHOR Dh~UTADO ]~ZERRA D~ MENEZES 

EM SESSÃO bE 19 DE ABRIL DE 1956 

O SR.PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputado Bezerra de Menezes, 

pelo Partido Republicano. 

O SR.BEZERRA DE MENEZES - (Para pequenas comunicações) - Sr. Presi 

dente, venho a esta tribuna, em nome do Partido Republicano, dizer de 

personalidade de Getúlio Varga s, nesta homenagem que prestamos a seu 

vulto. 

Não podemos falar sôbre o saudoso Presidente, sem lembrar o que fez 

em pr61 dos trabalhadores IDrasileiros, em pró1 da justiça social em nos 

sa terra. Para tanto, precisamos recordar o que foi feito antes de sua 

investi dura na Presidência da República. Re~lmente, tínhamos, leis que 

favoreciam já os trabalhadores pátrioi, tais como a primeira lei de aci 

dentes ào trabalho, de 15/1 de 1919; a lei 4 892 de dezembro de 1925 

férias - as que criaram o Departamento Nacional do Trabalho, de 9 de a

gosto de 1921, e o Conselho Nacional do Trabalho, de 30 de abril de 23-

as quais todas assinalam o início da nossa polí'tica trabalhã..éta. 

Tivemos ainda, no Govêrno Bernardes, a criação da Caixa de Previ -

dência dos Ferroviários, assim como do seu Govêrno é a criação do ex -

Conselho Nacional de Trabalho, hoje Tribunal Superior do Trabslho. 

Isto, por~m, Sr. Presidente, era pouco, muito pouco, em face do 

muito de que tihham direito os trabalhadores de nossa pátria. 

Felizmente, Getúlio Vargas, compreendendo a situação social brasi

leira, tratou de proporcionar à nossa terra leis de proteção ao traba -

lho que o tornaram, até hoje, um ~dolo na classe operária nacional e ua 

vulto respeitado no cenário internacional. Em 1929, Joaquim Pimenta,Pr~ 

fessor Universitário visitante-o em Porto Alegre, ouviu de Getúlio Var

gas a declaração de que desejava proteger os trabalhadores nacionais 

baixando leis que os favorecessem, o que f aria caso f8sse eleito Presi

dente da República. 

Era esta a sua idéia fixa, @ste era seu maior desejo: a evolução , 

do direito social em nossa terra. Joaquim Pi enta, que nos relatara is

to em 1929, confirmou-o mais tarde, ressaltando que Getúlio conseguiu fa 

zer muito que prometera ao operariado nacional. Realmente, 20 dias ap6.s 

assumir o Govêrno, em 1930, criava o Ministério do Trabalho, conhecido 

então como o "Ministério da Revolução". 

Criara regime de 8 horas de trabalho em 1931, a meu vêr a mais im

portante das leis por êle expedidas na ocasião. 



lílr.l.&. 

u t:.:~.~~ a un , ntre n6s u a j~ocia~ se .teria a i a

t s a ver e é ue, ne s6 n Bras~ 

e se e~ificr. 

Sr Pre ident ac ntuan 

con t r: o ue e Getdl"o V r s no Br U tev 

era s o 8 -dista, ua iri e te u pro ou sm pr favor cer 

ses h os a protegi a da or e. et u @rroe sc.l 

o f co; ss t oe de sua vi a, 6 a a n i o huaaao 

e s obrn o re iae t ., e as talt e, el n o- ainda is o 

co oeit o t São, nto i o 3 t s 

1 -oraça.o t os os c 

ue) 



II 

t de meu tempo ainda a exploração de ~ue era vítima o empregado no comér 

cio, e na indástria tanto na capital da Repáblica como, mesmo, em Nite -

r6i, trabalhando de sol a sol, sem horas extraordinárias, sem direito a 

.coisa alguma .• A lei de 32, ~ue instituiu o regime de 8 horas de trabalho 

foi de início de nova aurora para o comerciário e o industriário do Bra

sil. Fundou ainda Getúlio Vargas Caixas de Previdências Social, amplian

do a s garantias de que até hoje desfrutam os trabalhadores em nossa pá -

tria. Tamb~m leis de proteção à mulher e aos menores tiveram lugar dura~ 

te seu govêrno:"para trabalho igual, salário igual", eis o novo princí -

pio de ~ue se sagrava. Ficavam, assi , as mulheres equiparadas aos ho~ns 

uma vez que . ex·ecutassem a mesma tarefa ou o mesmo serviço. 

Não .há dúvida, Sr. Presidente, antes de 30 tivemos parlamentares e 

jornalistas que se bateram mui to pelas leis sociais .• Dentre os primei 

ros vale destacar Graccho Cardoso, Adolfo Gordo, Medeiros de Albu~uerque, 

e, dentre os últimos, Alcino Guanabara e Demetrio Ribeiro; mas s6mente , 

depois de 30 tiveraa~ realmente, os trabalha ,Jores de nossa pátria concre

tisadas a quelas garantias indispensáveis à vida humana. E a quem devem 

os trabalhadores êsses direitos, decorrentes da evoluçJ o social em nosso 

páis? Jamais poderemos negá-lo: a Getúlio Vargas, que tivera a seu lado 

Lindolfo Color, Oliveira Viana, Valdemar Falcão, Salgado Filho~ Marcondes 

Filho e tantos outros, que honraram a justiça social em nossa pátria. 

Sustentam alguns, entre n6s, que a junta social se teria adiantado, 

em demasia; mas a verdade é que, nem s6 no BrasDl teve um grande estadis

ta, um ' dirigente que procurou sempre favorecer as classes humildes e des

protegidas da sorte. Cometeu êrros, sem dúvida, como político; mas s6 

essa faceta de sua vida, s6 êsse sentido humano de sua obra o redime de 

todas as faltas, elevando-o ainda mais no conceito de todos os brasilei -

ros. São, portanto, mais do que justas e merecidas as homenagens hoje 

prestadas, de norte a sul do país, ao inclito brasileiro, cuja personali

dade jamais será esquecida pelo povo, pelos humildes e por todos os com -

patrícios de bom coração. (Muito bem ••• Palmas). 

f {X)· l O 



Bezerra de Menezes 

E sua e·ficiente 
Atuação na _Asscm~léi.a 

Pela segunda vez, ocupa um sentantes. do povo, na Assembléia. 
}n 31' n bancada do Partido Re

,., A "3e'1lbléia Legis-

lativa, o ilustre deputado, sr. Be
zerra de Menezes. 

Constituinte em 1947, S.Exa. 
prosseguiu, desde então, sua tra
jetória parlamentar, tendo sido, 
n o ano passado, reconduzido, à 
Salinha, numa den:.onstra.ção ca
bal do prestigio em (lue é tido r.o 

Nas Comissões Permanentes é, 
outrossim, figura de relêvo, já 
pela acuidade com que emite os I 
parftceres que lhe cabem relatar,! 
já pela maneira probidosa com ' 
que os redige e ail:~.rta pela atua- \ 
ção que desenvolve nesses encar-~ 
gos técnicos . 

Por tudo isso, é-nns mui grato 
registrar as atividades do vete-

I rano deputado do PR, de resto, 
, um velh~ amigo de A PALAVRA, 
: justamente no dia em que feste
: jamos um dos maiores ellentos 
1 desta folha. 

~ --~-~--~-·----~-

meio de seus correligionários e,1 

por que não dizer? - dentro do I 
eleitorado flwninense, de um mo
do geial, q~e o tem, mui justifi
cadamt:;nte, na conta de um dos 
v leres reais desta geração de 

· ~ os coestaduanos. 

a ~~ u,.;.ção parlamentar tem
:.,..; Li o sen:ir pelo mérito dos 
cOLle~imentos leg.ferantes. Ora
dor seguro, esclarecido, versando, ' 
de Ji)referência, assuntos condi
zentes com o ir.terêsse popular, 
lJezerra de Menezes recomenda-

·-ee como Qm dos eficientes 1·epre· 
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ASSEMBLEIA 
· Pet · tas Rerira1 
E foram expulsas da Cllissãa ecaliR - TiQa Fe
deral nas eleições - Pequenas ceiHicaçães - Drde1 

do dia - Projetes lprovadas 
Falando, ontem, no expediente, o 

petebista José Bernardo confirmou 
a denúncia do Sr. Carlos Quintela, 
dE' que um grupo de cinco elemen
tos do diretório do P. T. B. de Pe
trópolis havia aderido à candidatu
ra do Sr. Adernar de Barros. A con-

. fissão foi feita através de . um co-
municado à casa, anunciando ql.\e os 

\a desistas tinham sido excluüios da 
. Comisão Executiva, em consequên-
1 ·~ja da sua atitude. 
! TROPA FEDERAL I Ainda no expediente, o Sr. Pe
, tiro Gomes pronunciou discur!:!o cri-
ticando o Ministro da Justiça pelo 

vado 1,m subs~ :t~ljvo, proput'd•.\ a 
mesm~ pr . .)Vidênd:. no selil:c..:u de 
ser c:~<>mada " ;1tenção dtl Presi
dente da Repúb,· ·. para t · ~~ tlS 

órgúr ,s diciais o.;.·1entes n. t.Jal':' 

PONTE 
·F · considerado objeto de deli

beração, uma indicação de autoria 
do Sr. Oliveira Lima, sugerindo ao 
GovêrnG " construção da "Ponte de 
Arara.:;'·, Em Petrópolis, pela Secre· 
taria de Viação. O Estado recebe
ria a unportância que fôsse des· 
pendi.da, descontando do débito qu 
tem para com o município. 

PROJETOS 
:..eu dício ao S. 1'. E., relativamen- Foram aprovados, em discussão 
tf' ao envio de tropa federal a tôdas final, os seguintes projetos: 
<.1S ~ecções eleitorais no dia 3 de ou- N.0 403, de 1955, isentando do 
tubro. Respondendo, o líder urle- pagamento de iplpcl$lo de trans· 
nista, Sr. Saramago Pinheiro: afir- missão de pr(Jpriedu~ "inter-vi· . 
mou que o Ministro da Justiça esta- vos" e da taxa de · transcrição, o 

, va apenas cumprindo um dispositivo Grupo de Amadores "Viriato Cor
legal recentemente votado p e 1 a rêa", com sede em Três Rios, a 

'maioria do Congresso, entre a qual aquisição do imóvel que menciona; 
f se incluíam as bancadas do P S. D. n.0 380, de 1955, aprovando o T.êr· 

e do P. T. B., visando garantir a li- mo de Acôrdo firmado entre o 
herdade do pleito. nistério da Educação e Cult a e o 

C O M U N I C A Ç õ E S Govêrno do Estado do io para a 
Incêndio- O Sr. Bezerra de Me- construção de três ) Grupos Es

nezes, para classificar de cínica e t colares; n.0 378, de 1955, aprovan
mentirosa a nota oficial das Frotas I do o Têrmo de Acôrdo celebrado 
"Barreto" e "Carioca" sôbre o in- entre o Ministério da Educação e 
cêndio da "Carioq uinha", pois ti v e- Cultura e o Govêrno dês te Esta
ra como finalidade negar o sinistro do para construção de dez ( 10) Es
assim como reduzir o número de ví- colas Rurais; n.0 467, de 1955, au-
tim~s a apenas uma, CUJO disc· o toriza~do Instituto de evidêlf-
damos, em resumo, noutro local. cia Soei qüirir do Instituto 

Pe1·seguições - O Sr. Dail de de Previdência e Assistência dos 
Almeida, para denunciar noves p - Servidores do Estado o terreno que 
seguições políticas em Itaperuna, menciona, situado nesta Capital; 
pois as autoridades locais não esta- n.0 408, de 1955, retificando para 
vam permiUndú a colocação rle car- "Liga Friburguense de Desportos" 

tazes favorávejs à candidatura do o nome da entidade beneficente no 
general .fuarcz Távora. orçamento vigente como ''Liga dos 

Esgoto~: -- O Sr. Rodrigues de Desportos Friburguense"; n.0 411, 
Oliveira para sugerir à Secretaria de 1955, retificando para "Centro 
de Viaç-iio providências no sentido Musical e Cultura União dos Ope
de desviar os esgotos da cida.Je de rários de S. João da Barra" o no· 
CaiPpos quo? estavam despejando me da instituição consignada no 
naco ()feias do rio Paraíba em conse- orçamento vigente como "Clube Mu
quência da sêca, ameaçando uma sical dos Operários de São Jcão da 

. epidemia. Barrã"; n.0 458, de 1955, conside-

1 

O· R D E M D O D I A rando de utilidade publica o "Es-
Durante mais de uma hora, foi ta do do Rio de Janeiro Kennel 

debatido um requerimento de au- Club", com sede nesta Capital; n.o 
toria do Sr. Vasconcelos Tc1rres, 170, de 1955, considerando de uti-
pretendendo que a Assembkia se lidade pública a "Tenda Espírita 
dirig~s~:e ao Presidt!nte da Hepúhli· Tujupiára", com sede nesta. Capi
c:~, denunciando) ~· fato dE> mn ma- tal; n.0 261, de 1955, considerando 
tEtino de Nlt,!rót, perh.·ncPI~te à de utilidade pública a "Associação 
Ctliao, estar f::zendo prcpaganrla Fluminense de Engenheiro e A. · ~ . 

p; .. rtidúJ'~é!.. f:.tvü ; Liv-:'1 à cnnd catnn tetos", sediada nesta Capital; n.o 
ct: ;( neral Ju~uz. A ç.roposição 292, de 1955, considerando de utili
(oi cl(•fendida pelo Sr. Gou;c:,, •1e dade públfca a "Sociedade Mê•lc:t 
Abreu, mas, em sr~!J lu~r.r foi a.pro- . de Nova Friburgo". 

IOd - 81 



Peço a palavra. ~~ ' r, . Z Di ~NEZES -

O SR. PRESIDENTE- em a palavra 
.o nobre Deputado. 

O SR. BEZERRA DE MENEZES . 
(Para encaminhar a votaçao) - Sr. Presi-

te, em nome do PJ.rttdo Republicano an
UCipamoe nos~ voto favorável ao requer1-
ln8nto de urgência para o projeto de eman
Cdpaç&o de Miguel Pereira. 

Nossa bancada, composta apenas d~ 
Deputados, considera questão fechada 

crtaçlo desse municfpio, pottsso que, co-, 
nhecendo os distritor de Governador Porte~ 
e 'Mipel Pereira. assim como aa rOdovias de 
Jttaolo com a ~strada Presidente Dutra, bem 
etiàhecemos o surto progressista desses dl&
trttol. que talvez apresentassem um fnd1ce 
bem. maior se não foése o vinculo que ~ 
~de a Vassouras. Pori88o, a emancipação 
d Miguel Pereira se nos afigura uma ne
.-.idade Inadiável. 

O Partido Republicano, tem como prest
•Dte do eeu diretório em Miguel Paretra. 

Sr. Gastio Gomes Leite de Carvalho. que 
eldo sem d11vida, um dos maiores bata-

1bactores por essa emancipação. · O seu tra
Ulo data da Assembléia Constituinte em 
''~. A sua campanha em pról da criação 
MUDlcfpto através do grande Jornal Ftu

IDlilenae teve a maior repercussão em todc.s 
m•loa polfticoa administrativos do Es-

do. Quando se estA para votar o projeto, 
DOme deve ser citado como exemplo de 

t~p•-•~v,~r.erwança e dedicação a uma causa. 
me, a meu vêr, é de fato, o verdadeiro 

;m&nctpador do município de Miguel Pe-
• leria injusto esquecer "tambem o tra

lho atual do ex-Prefeito Cornélio Fernan
do P. T. B. 
Citando, portanto, Sr. Presidente. os 

das duas figuras que mais se bate-
JOI' aquela emancipação, deixo a trt
Jl,a oene.a de que o requerimento 8E'rá 

ha!ílt4i-llco •. dentro em pouco. Miguel PereJra 
4e fato, maia um muntcfpio fiumt
• <MUlto bém> . 

ltN- 33 



ttl I 

proxtmo 
uma feliz suaestãD uo Oep. Baz~rra de Menezes no Lcuislat1ro 
O deputad~ Bez.rra de Me- sibiWant1o. assim, o escoa

nezes <PR>. dos mais eficien- mento de tôda a produção re· 
tes, posto que s-mPre ·leve à giona]. O mencionàdo 
tribuna da. asa ~suntos pa.Jpi- tado teve oportuni.~ade, 

t._ n.~ e de int...rêsse público, 
ocupou há dias a. mesme. a.- I 
fun de dar notícia da jnagura.

a 31 dêst:, da rodovia BR 1 
· 

4~:) liga Os municípios hu·-J-........ es de Vol a R donda; 



~ .._,magnÍfico discurso proferido na Faculdade Nacional 
A....,. Qq il...,- ..a.a. ~ . 

de Medicina, o Professor Aluizio de Castro oe~aadrc• esta imagem ! 

3!fili~I aria=f "Nada morre quando ha um santulrio para recolher e re
novar em primavera eternal o que já fez no mundo o seu trânsito 

ef:inero". PodemosJ~~tt aplicar~ frase/ a este imortal 

. • cen~culo de ensinamentos stbios ·e virtuosos Jque ~ o =a:~ ~ 
..t. ~ ~~gi.o Salesiano•· Esta colmeia da religião

1
do ensin~ traba-, -

balho e o santuario que recolhe e ~renova para a eternidade os 
I 

anseios,as aspiraÇoes, os sonhos de todas as geraÇoes que por aqui 

t-;m passado. •JI sua s~cia- atravez dos tempos, construindo 
, , . 

como nenhum outro a . grandeza da pat:aria. e do seus homens, e -o maior 
~ :~~ ·,~1,. Q 

atestado desta imortalidade • .lJ:a tt~ ~omo d{zg o êã-Qà~,..a.L • ... 
( t.t.. ~ ... 8'·1f'·~~ .t. ~ ~~ -.....~~~~ 

"Biâ:Po, n.Jose Pere ra Alves "o quadro brasileiro da obra saltsiana -.____ 

é admiravel. são ~olegios, Orfanatos, Institutos Profissionais, 
Centros Agricolas,Esoolas Paroquiais, Oratorios Festivos,Semina-

rias, Paroqiias, Santuarios e Missoes, preparando milhares ãe inte-

ligencias e de mãos brasileiras para e·&t!ttt!!il@@G construirem a 
~ 

grandeza prometida por Deus ao Brasil, na Cruz de estrlas que 
~ , 

abençoam os nossos destinos"-.0 Colegio Salesiano Sta. Rosa e uma 

destas pujantes colun~ que ~~lermente todas as b~as 
atividades no alto sentido ditado por s. João Bosco) o humilde pas

tor dos Alpes1 que se to nou depo6s um gran e pastor da humanidade. 
- .t.. .. 

q,.;;S~~esta data ·ao pode:. a como ~~~no deixai( de 

assinalar~:_t~:~~e:ia~: ~~~~~~3~1 
..cpeo espal~r todos os recanJ;; dõ Brasi~ ~cerces. , 

Como tambem não poderia deixarl de cogratular-me com o opero:f.-•. _. .. , 

Diretor1Q..everendissimo ~adre Antonio de Almeida Agra, peld ~ 
que aqui vem realizando

1
com o objetivo de dotar o ~olegio das 

instalaÇoes mais modernas e eficient~do P,aiz. O seu passado de 

realiza~es nos Salesianos do Joazeir~oaião1 em Pernambuc~ 
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- Jnado B<'
~err:t de ~enc
zes - Amig. 
e adrniradorc 
do Sr. lnàcio 
I3ezcr ra de Me
u c z es, Dircl o1 
n c g i o n a l d o-
Corr e io s c 'rc
lcgrafos do E s-

• t ado do Rio , 
· vão prestar-lhe 
um a homenu

g em oferecen
t!o-llac um banquete num dos res
taurantes da capital fluminense. 
A Comissão promotora dessa ho
m(;•gem compõe-se dos senhores: 
O l~Ario Bernardes, presidente do 
Pr.rtico Republicano do Estade do 
nitt e Lourival de Freitas, .tce
presidente; Coronel Agenor l'ar
cdo.s Feio, Secretário de' Segu
nmça Pública; Dr. Moura e Sil
Ya, Secretário de Educaçio e Cul
tura; Desembargador Luiz da Sil-

presidente do Tribu
.-...a-"J[l,ul'*'••a• Oeputados Almei-

{00- ~9 
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UIDa genC1a õstal-Telegráfica 
na Assembléia . Fluininellse 
Inaugurada ontem pelo p~esidente · da Casa • Presente o diretor regional do D, C. T, 

As quinze horas de ontem, retor do Material do DCT, teve a ao ato, durante o qual usaram da · ram passados os primeiros tel~e.IU18 
o presidente da Assembléia Le- presidí-lo o deputado Vasconcelos I' palayra o presidente do Legislativo mas na nova agência, u· l;:)l.i:lll~'q 
~isl "'l fluminense interrom- Torres, a convite do diretor regio- sr. Vasconcelos Torres, o lider da saguão do edificio da 
peu _ sessão, convidando os seus nal dos Correios e Tele grafos do maioria, sr. Arino de Matos, o jor- e modernamente aparelhada 
pares para a solenidade de inaugu- tado, sr . Inácio Bezerra de Me- nalista Moacir Costa, chefe da transmissão e recepção de '" .... , .. a-r,D.I 

ração da Agência Postal Telegrá- , a quem se deve- a iniciativa Agência, e, finalmente, o sr. Iná- mas. O se'tviço postal 
fica da Casa, melhoramento que vi- da criação da nova agência, suge- cio Bezerra de Menezes . com expedição diária de malas . 
nha ao encontro de suas necessi- ri da ao diretor geral. Pelos srs. Mário Guimarães, ex 
dades, facilitando comunicação Numerosos deputados, chefes de parlamentar e diretor da CaiXa 
mais rápita e prática. O ato, assis- serviço do D . C. T ., jornalistas e Econômica Federal do Estado, e 
tido por altas autoridades~ en~re outras pessoas gradas assistiram deputado Domingos Guimarães, fo-
as quais o representante do goverr- ._ ___ _ 
nador Amaral I'eixoto, o secretário 

Segurança Pública sr. Cel. 
Agenor Barcelos Feio; o represen
tante Bispo Diocesano; o sec:t:e

Àiriellllt,Jra. sr. Paulo Fer
di-

100- g() 
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naltecida a conduta de O FL UM IN E H SE 
na Assem é~ Legislativa 

Como falaram os deputatjos Vasconcelos Torres e 
Bezerra de Menezes 

Sôbre o momentoso problema do 
umento dos preços das passagens 
as "Frotas", e pondo em relêvo a 
onduta finnc e dcstemerosa dêstc 
ornai, bem como o discurso pro
unciado na Câmara Federal, pelo 
eu dil'etor, deputado Alberto Tor
es e, ainda, fixando c aplaudindo 

comunicado oficial do Govêrno 
uminense, na atual emergência, 
!aram, ontem, na Assembléia Le

islativa, os deputados Vasconcelos 
erres c Bezerra de Menezes, das 
ancadas, respeçtivamente do PSD 
do PR . 
No transcurso das suas orações 

eram pedidas, ao p 1 e n á r i o, as 
.ranscrições nos anais, do discuso do 
epresentantc do povo fluminense 
o Palácio Tiradentes, da nota ofi
ial do Governo estadual c do no- : 

lil'iário que este jornal publicou do-
11 · ngo último . 

A seguir reproduzimos, na ínte
gra, os discursos dcs deputados Vas
CGIH.'clos 'fones c Bezerra de 1\{e
ncz zs . 

seguintes têrmos: (é lido o telegra- mento dos preços das passagens ma
ma que O FLUMINENSE já pu- rítimas. Agora, porém, vejo que 
blicou) . não estOU sozinho. 0 prefeito de I 

t Sr. Presidente, não pretendo en- Niterói até hoje nada disse a res-
. cerrar estas consider11ções sem dar J peito, motivo por que acredito seja 
: conhecimnto à Casa do magnífico s . sa. favorável também à provi-
. discurso pronunciado pelo ex-líder : dência intentada. 

da União Democrática Nacional nes-1 O SR . BEZERRA DE MENEZES r 
I tp Assembléi.a, Deputado Alberto - Sr. Presidente, não posso crer 

. : Torres, diretor de O FLUMINEN-
1 
que o Sr. Alberto Fortes, dinâmico 

li SE, jornal que se tem mantido ~a administrador desta Capital e ~qui 
estacada, a exemplo dé outros or- nascido, concorde com essa ma)ora-

' gãos de imprensa desta e . ~a vizi-· ção solicitada. 
nha Capital. E, neste passo, cabe- o SR. JOSÉ MANHÃES - O 
me apenas, com satisfação pessoal, Prefeito dêste município já teve 
reg_istrar q_u~ um do_s jornais que tempo suficiente para tratar do ca-~ 
ma1s combltiam a mmha pessoa · e I so . Quem silencia, concorda .. . 
os meus pontos de vista em tômo j o SR. BEZERRA DE MENEZES 
do "affaire" Freta Carioca, Frota · - o aumento surpreendeu a todos 
Barreto c Comp~nhia Cantareira, já i nós, porquanto havia uma comissão 
de..l.l um recuo, fez uma volt:J de e~n- interminbtcrial tratando da ques
to e oitenta graus, comungando, in· tao . 
clusíve, com o nosso· pensamento Peço conste amda dos nossos 

Anais a nota oficial do Govêrno só
bre sse assunto, porque ela diz 

desejo pcdü· a V . Exa . que 0 man - bem das intenções do Sr. Miguel 

n ·se caso. O discurso do Sr . Depu
lado Albertg Torres é longo, mas 

de inserir no corpo desta minha ora· Couto Filho contra essa majorvção, 
ção. O discurso é o segui n t c: que veio trazer descontentamento e 

1 
(transcrito o discurso que O FLU- prejuízos para os moradores de Ni-
M~ENS~ publicou) · . terói e São Gonçalo. 
~.Qnclumdo, Sr · Presidente, dese- Não é demais, também, Sr. Pre· 

j jo reafirmar que 0 aumen~o pt~e- sidente, ressaltar a atitude do ilus
tendido ~lo ~rupo Carretel..l'~ nao 

1 

tre deputado federal Alberto Torres 
se concretizar~, porque 0 e~mente que proferiu brilhante discurso a 
Governador Miguel Couto F11ho, em . . _ 

. d f , respeito da matéria, cuja mscrçao 
boa hm:a, sa:u a campo para _e en- i nos Anais da Casa o ·sr . De utado 
i~r os . mt~resses das populaço~s ~e Vasconcelos To r r e s indis:utivel- 1 

~lterói, Sao Gonçalo e do propno ~· mente sempre at t ' d f _.... 
Distrito Federal." . • ' en ° na e esa uv 

l mteresses do povo nesta Casa, so-
DISCURSO DO DEPUTADO BE- licitará . ' 

ZERRA DE MENEZES I o SR. VASCONCELOS TORRES 
O SR. BEZERRA DE MENEZES j- Folgo em encontrar h.oje uma 

_ Sr . Presidente, não há assunto, I voz prestigiosa a meu lado. Certo 
no momento, que mais apaixone as . a Assembléia t.> a opinião pública 
populações de Niterói e São Gon- I fluminenses estão uníssonas a fãvor 
çalo do que o refe:r;~nte ao aUtnen· ! da já sacrificada bôlsa popular. Por 
to dos preços d~s pa,ssagens entre isso pedirei a transcrição do dis
Niterói e 0 Di~trlto Federal. curso proferido pelo Sr. Deputado 

Niteroiense, venho à tribuna pa- Alberto Torres na Câmara. 
r a dizer da certeza que tenho do O SR. BEZERRA DE MENEZES 
êxito da intervenção do Govêrno es- ·~- O nobre Deputado Vasconcelos 
tadual no sentido de frustrar a pre- Torres tem tôda a autoridade para 
tendida majoração. Não posso ca- \falar sôbre o caso, porque mais d~ 
lar, também, diante da atuação uma vez ocupou a tribuna desta 
desassombrada de O FLUMINEN- Assembléia, defendendo ô interêsse 
SE, incansável batalhador pelos in- do povo de Niterói e São Gonçalo. 
terêsses da população de minha ter· Estou certo de que a intervenção 1 

r a. Por isso, solicito conste dos do eminente Governador Miguel 
Anais a reportagem do brilhante Couto Filho resolverá, sem dúvida, 
matutil;10, publicada domingo últi- êsse caso que está apaixonando a 
mo, a respeito ~os .entendimentos opinião pública '·desta Capital e do 
havidos entre os _' Srs . Governado); Distrito Federal . 
do Estado e Ministro da Viação 'e Sr · Presidente, na convicção de 
Obras Públicas sôbre a momentosa que o aumento não se efetivará, con
questão. O noticiário está vazado cluo o meu discurso, aplaudindo 
nÕs seguintes têrmos: mais uma vez aqueles que se bate-

O SR . JOSt MANHÃES - F'\U ú, ram contra essa majoração que tan
único. de_putadu, neS.t~ e;i"sa, a me tos prejuízo~ traria às populaçõe~ 
pronunCiar tavoràvelmente ao au- das duas cidades . (Muito bem). t ) 



UO DA ASSEMBLÊLL\ LEGISLATT V A Março de 1955-3 

Oliveira - Roger Malhardes - Roosevelt de 
Oliveira - Rubens Ferraz - Saramago Pi
nheiro - Serpa de Carvalho - Silas Silvei
ra - Simão Mansur - Vasconcelos Torres 

Gilberto Pires - Hamilton Xavier. 
Não comparecem os Srs . - Pedro Go

mes, Andrade Figueira - Carlos Quinte
la - Edesio Nunes - Francelino França -
Hipolito Porto - João Camerano - José 
Haddad - Oscar Fonseca ....,... Teotonio de 
Araujo . 1 

O SR . PRESIDEN-TE - H aven do nú-
mero legal, está aberta a sessão. · 

Designo para aguardar em a .::!it.egado. 
de S. Excia. Revma. o Sr. Bispo Diocesa 
no de Niterói, a seguinte comissão de Srs. 
Deput?.dos : Dai! de Almeida, Edgard Por
to, Câmara Torres, Saram ago Pinheiro e 
Emanuel das Neves. 

Declaro suspensa a sessão, até que o 
Exmo. e Revmo. Sr . Bispo de Niterói, D . 
Carlos Coelho, chegue a esta Casa . 

E" suspensa a sessão às 20,25 horas. 
Ãs 20,30 horas, reassume a presidencia 

o Sr. Togo de Barros e ocupam as cadei
ras de 1.0 e 2.0 Secretários, respectivamen
te, os Srs.: J aime Bittencourt e Braulino 
Reis. I 

O SR . PRESIDENTE - T em a nal:l -
a sessão. -. ! 

(S . Excia. R evma. o Bispo de Niter0i 
é introduzido no recinto das sessões, indo 
à Mesa, onde toma assento ao lado direi
to do Sr. Presidente) . Toma assento, ain
da, à Mesa o Sr. Oliveira Rodrigues, Se
cretário do Govêrno, representando o Sr. 
Governador do Estado . 

O SR. PRESIDENTE - T ein a pala
vra o Sr. Deputado Bezerra de Menezes, 
ou e sauda.rá S . Excia. o Sr. Bispo Diocesa
no de Niterói, D . Carlos Coelho, em :nome 
do P ar tido Republicano. ·· 

O SR . BEZERP~A DE MENEZES -
Exmo . Sr. Governador do Estado - Exmo . 

; Sr. Presidente da As.:;embléia - Exmo. Sr. 
L 1 Bispo Diocesano de Nit,erói - Exmos . 

Srs. Deputados - Demais dignissimas au
j torid.ades civis e religiosas - Senhores : 

1 
Tão logo V. Excia. Revma., D. Carlos 

• 
1 

Gouveia Coelho, foi eleito Bif•PO Diocesano 
de Niterói, apressei -me em requerer a .~s
ta _. Assembléia um vot<J de congratulações 
qus foi aprovado pelo pronunciamento un&.
nime de meus ilustres pares .. Jus tifiou r::1 -0 
plenamente, seja ressaltando o s ignificado 
da eleição de um novo Bispo, seja sublinhan
do o papel relevante que lhe .~stá reservado 
no pastoreio de sua ovelhas, sej a , emfim, 
fazendo sentir que a escolha r ecaíra numa. 
figura exponencial do nosso Episcopado, 
perten:.:ente a uma família que tem dado a 
Santa Igreja no Brasil outTor. altos â i6na
tários, como o emérto Arcebispo de Pa 
raíba, D. ~.1:oisés Coelho, pelos seus s ~l'V!
ços á causa crist ã, nome respeitado e res
V'-it ável. Hom·ando a tradção do nome cl~ 
V. Ex a . Revma. ai está o seu digno irmã.o 
Dr. Vieira Coelho, Diretor de um dos De
partamentos do Ministér io da Justiça, q ue; 
se impoz no laicato nacional, a ponto de se·,· 
tiistinguido com a incumbência, smn amc:l·· 
<;e honrosa, de presidir á Ação CatoEr:~ 
Brasileira, fazendo-o com notável c:;p!rFc 
apostóliGo e equilib1io exemplar. Peço vê
nia para lembrar. e com orgulho, a minha 
.condição de católico, apostólico romann c 
a de ex-aluno dos beneméritos Padres Sa
lecianos, nesta capital, com razão cogno
minada a T urim brasileira. E de rerÁ)rda.?: 
,z[;~a circun stância especial: sou neto de um 
parlamentaT do Império, Dr. Leandro "'·" 
zen·a Monteiro, impertérr ito d.eofensor dos 
Bispos na Questão Religiosa , e que foi ch R·
mado, pelo seu ardor na defesa Fé, o "Mi-

' r ab :>a.u Católico", pelo Padre Sena Frei tas 
' em Portugal. Os anais parlamentares bra -
1 ~iieiros reg;istram discurf•:JS e protestos ve
• ementes de Leandro Bezerra contra a per· 

seguição e prisão dos Bis.pos D . VitaH'.1:"rin 
de Oliveirá, · de Olinda e D. Antonio 'd i.: 
Macedo Cos.ta, do Pará. Acompanhou fir 
memente aqueles antitites ilustres, padró:):; 
do nosso episcop.ado, quando ambos puze
ram seu "non possumus" resoluto as exi .. 
gências absurdas do poder temporal. Deze -

1 nas de c.artas e manuscritos. destes dos 
prelados, algumas da prisão, ainda conser
vamos intactos no arquivo de famllia, e 
são o depoimento mais eloquente da f irme -
za com que se houve o Deputado Leandro 
Bezerra naquele episódio memorávelmentt 
triste, da história nacional. 

V. Exa. Revma., na oração que pro
nunciou domingo, na Catedral de Niteroi, 
te..,~e ensejo de salientar, com a sua pal<l.
vra de Pastor, que "a Igreja é a própi'ia 
mensagem de Deus aos Homens". Assim 
devemos considerá-la. -Assim sempre l'. 

consideram os legisladores fluminenses. 
aqui invocamos a cada passo a luz divina 
para que nos ilumine em nossos traball,o•·, 
afim de que as leis que elaboramos seja-tr,, 
som efeito, animadas do verdadeiro e-spiri
to de justiça e atendam efetivamente, au 
hem comum. Sentimo-nos, pois jubiloso.: 

1 neEta recepção ao Prin.cipe da Sn.nta · Md dre 
1 Igreja. Sabemos, como V. Exa. Revrrm 

1

1 !LGentuou que o Bispo é o prolonga.;ncnw 
do Cristo no espaço e na história". No es-

1 
paçc, importa .em diz~r na terra flumnPn

' se, testemunho de Cnsto tem s1ao, os Cll!1-
. nenies Bispos de Campos, D. Antonio de 

Cas.tro Maia; de Petrópolis, D . Pedro du 
1 Cunha Cintra; de Valença, D. Rodolfo da!) 
j Mercês de Oilv.aira Pena; de, BarrJ. . d.? . ?i
i ra í, D. José André Coimbra·. E peço licen
' ça para dizeT, relembranp.o as fig ur .o.:> in es .. 
i quecíveis de dois conspícuos anteccss:;~··~s de 
l V . Exa . no govêrno da Dioces~ de Niter6 t, 
: os quaia me honraram Gom a sua ami~acle 
! ·~ de quem re-::ebi atenções imerecidas e es
., tímulcs constantes, testemunho d.3 Cnr.~o 

na história, foram D. José Pereira Alves, 
: tão simples e tão notável pélo se.u verbo, 
l pela sua .(;ultura, pelo s.eu. espirtó a por, téii
j co, ,e D . João da Mata Andrade .0.man1l. 
1 alma bôa e _generosa, voltada para a ação 
1 Sí•cil e que tnto sofreu no ult1mo ano de 
I vida, sofrimento que se multiplicava por 

I não poder dar a sua estremecida Diocese o 
· ;esforço que dispendeu . nos anos o.r 

res. Não precisaria dizer a V. Excia. 
Revma . dos méritoro e virtudes do clero 
desta Diocese, t ã o benquisto pelos ·fieis , i3o 
resueitado constituido de autênticos con
dufor.es d~ a lmas . O nosso povo, pos:;•J o.flr
m~ -lc, está ansioso por .beneficiar-se rem 
as bençãos e ensinamentos do novo pas""' ' 
Que V. Excia . Revma. pi'tra instrui-ia 
n:ai~ e me·lhor, e visando sobrc~ttd'J HO 

preparo das novas gerações de fiéis, ponha. 
em ;.;rat.ica este movimento, tão rgo:·osa 
mede. fiel aos ensinamento sde Cnsto 
•·semanas catequéticas, que tanto êxi to 
alcançaram na Diocese . de N azar é sob 
govêrno de V . Excia. Revma. 

A Paraíba deu a Pernambuco o inovi
davel D . Frei Vital Maria de Oliveü·a , 
Bispo de Olinda, Padrão do nosso Epis
copado, cuja "verticalidade apostólica se 
referiu de uma feita D . José Pereim Al
ves. A Paraíba deu a Pernambuco D . C:w
los Gouveia Coelh.o, Bispo de Naza ·I!. E 
PPrnambuco, que nos dera D. Jor·~ Pe·re ira. 
Alves e D. João da Mata, nos envi 1 ·) seu 
B•~po o, Bispo de Nazaré. Quero dizer CJU• 
o zelo EpisGopal, caridade criE.tã, as virtudt n 
c;.u :! exornaram aquelas fguras egr6.?,';f<S, 
serão mantidas, mercê de Deus, na D!o~e
se de !'li1ierói. 

Católicos, esta a nossa atitud~: Nihll 
sinc Episcopus . 

Receba V. Exa . Revma. as h0men"
gens, de que sou portador, do P. ~epub!i
canc. (Muito bem; muito bem : palm:~:,) 

O SR. PRESIDENT.I!: - Tem a pala
.., vra, para !Saudar S . Exa. Revma. ó Sr. 



.Ytl!ltuk elo local, e Delfte ài&eal'ao 
Waduziu wna '.M!or. maill o 16\l J)efHI8menW 
de verdadeiro ~te.. Jam&is ólscremos 
dos senfuneniocl pa triótiCQ!; deste grande 
cabo de guerra. 

O SR . HAM:IT ... TON XAVl;,W. - E' la• 
mentá.vel que S . Exa., o honrado General 
Canl'o~rt. muna hora dessas, fiae&&e ·cfut
euroo que ~eclsasse interpretar depois, E!,. 
Exa. devel'ta, desd~ o principio, ter falado 
claro. 

O SR. LUIZ OUIMARAES - A liD
guagem óo Sr . Genot'a.l Canrobert fo! fmn
ca e sincera. S . lilx~ . falou à Nação com 
toda a sinceridade. As interpretações cios 
rnter~ados. porém, varia.rnm ao sabor de 
seus interêss;es . E o P.S.D., por exemplo, 
achou as palavras óo General Canrobert 
~mpatriótica& enquanto outT.os 88 julganun 
JUstas ~ opot'tunas. 

O SR. HAMILTON XAVIER - Aare• 
dito que a.s palavras tenh~m sisJo sinceras, 
mas S. Exa . es tava, então, também sin
ceramente, pregando a subversão do regime. 

O SR. BEZERRA DE MENEZES- Es· 
pero que os Srs . Deputados Hamilton Xa
vier .e Vasconcellos Torres acreditem ma.ln 
nos propósitos sinceros dos governantes ~ 
das forças armadas. A soluçj'í.o dada ao 
problema da cédula oftt:i:-~ 1 foi ~ :r.:tail 
aceráadas e democráticas . Hoje o Sr. José 
Maria Alkmin explicou com sinceridade to
dos 01!1 entendimentos entre as grandes 001'
rentes partidárias, para chegarem ao 806P
do final em tôrno do projeto . 

O SR. HAMILTON XAVIIm- AlU.., 
qualquer critica à cédula que já 11e c."l~a 
de oficiosa deve ser endereçada ao S:' . Ml· 
nistro Edgard Costa, pm:-qu~ S. ZKs.. auto
rizou o Sr. .José Maria Alkmin a lev:lr o 
projeto dP. chamada cédula oficiosa a Co· 
missi.o de Justiça, como tendo O!'igem 
próJlrJo Superior Tribunal EleitOJ-::~. Aque 
les que investem contra a cédula oficial 
agridem os seus p:-opugnnadores deve 

• td.r a coragem de o fazer ou de ciirtgtr ae 
lõt.aqllftl 110 Ministro Edgard Costa . 

O SR. FAUSTO DE FARIA - Os q:JC 
investiram , .)ntra a cédula oficial foram: 
axatamente o.s elemen tos do Partido SoeiAl 

O SR. BEZERRA DE Ml"..N~S __: ~ rDemocrátlco c, n esta altura, depois que 
a palav>:f' . '/I' r,.. seus repret;entnntes na Câmara Federa 

o Mt. PRESIDI;N'J'E - esn a ~ acett.aram o projeto, vêm, como esm f~-
vra o nobre Dell'tts.do. i do o Sr. Deput~ Ha milton Xaviler, !l.fir· 

c aR. BEZERRA DJ!l MENJo:ZES- St. mar q~o~e outros, que não o P .S.D. comba
Presidcntc ,em nome do Partido Rcpubli- wram 2. cédula ot icial. 
ca;1o, qU'..Ni> o.IIL!xar nesta Casa a opinião oo O SR . HAMILTON XAVIER - O Par
mesmo, !"JIClarE'Céndo à Assembléia Flumi· tido Socinl Democrát ico, efetivamente, com
nenBl, ~ue. ;;.o a!!Sinarm()l; a moção Adolfo bateu a idéia da cédula oficial e o fez em 
Oliveira. quando aincJa eram turvos os ho- razão de fund'ls convicções. Não se arre
rlzontes nacionais, queriamos dar uma pro- pende disso e :q.iio r etira uma oalavra 
va de que, dE>moctatas sir.t.eros. eDI)et'àva- proferidas em aposiç:...o àquele projeto, con 
mo.s uma solução dns mais hOI:oi'JIItas e das siderado pela n ossa. agremiação polltJca co
mais Slnceras para o grave ptoblem:J. qtle mo golpistn subversivo, evgendrado por 
nos assaltava. !quantos de. sej avam ver :;ubvert.taa a ordem 

Fel1zmel, te, hoje, Sr. Presidente, r-"t>Ols no Brasil . 
qu~ os horizontes (Jnrearam, estou ce-to de O Srt. B~ERH.A DE :Mr:NEZES - Sr, 
que, sem o peSII;m!smo dt) Sr. Deputal".o Presiticr,te. o que, de Iato, nouve c todos o 
Hamllton Xavier e de outros Deputados, 3S I sentimos, :foi um entendl.ment.o em bendi 
eleições de 3 de outubro serão uma. reoli- oio na r,:;,z e da í1:Rr'1n tia rle eldçõcs a 3 d 
dade. outubro. Foi um uobre entendime:1to V!!W 

Não negarei millha ~tura a. q~al- os maio1·es pt\rtidos naclN.ais, qu{' tiveram 
quer requerimento contrário aos rt.gimes a orientá-los também o Sr, Mirustro Ed· 
discricionários. Há 4 dias, com divttsos gard. Costa . Foi ~ma comunhã o de idéias, 
Deputados, assinei uma moção contra todo que JeYou ac cR .. tnmno certo da d(;mocracia 
~ qualquer regime de exceçAo, traduzindo o com as eleições a 3 c. e outubro . Houve, dé 
pensamento de meu partido, o Partido Repu- ~ate, ()1)!'1Cesssões de pat·te a parte, tanto da 
bllcano . Discordo ·- repito - oo Deputado U.D.N. como do P.S. D. com o mais pa
Hamilton Xavier, quanl'lo vê as coisas ne- triótico dos cbjetivoe. Não sejamos pessi
gras, os horizontes escuros . mt5tas, nem contemcs com outras dificul-

E' preciso que nós, democratas, acredi- dades de grande importância . Não abalemos 
temos nas autoridades do paill e nas forçA.S a confiança que deve existir em nosso re 
armadas, garantidora das nossa.a instituiçõea gime democrá tico. 
na certeza de que teremos, de fato, eleiçõe$ O SR .. SIMAO MANSUR - o Sr . Depu-
a 3 de outubro . tado Hamilton Xavier recuou depressa, mais 

O SR. LUIZ GUIMARAES - Pelas depres;;a mesmo do que eu . esperava. S. 
declarações do Sr. Deputado liamllton Xa.- Exa. declarou, faz dois minutos, que todail 
vier, vou passar a acreditar também nos os que combatem a cédula oficial deviam 
boatos de contra-golpe. endereçar _suas críticas ao Ministro Edgard 

O SR . BEZERRA DE MENEZES- Ou- C?Sta. FOI declaração clara, nítida, meri
vimo8, Sr . Presidente, diversas criticas fei- dtana de S. Exa . Nós, da U .D.N. nuncà. 
tas ao discurso do General Canrobert, in- criticamos a instituição da cédula Ôficial e 
terpretado legitimamente pelo llder da sempre nos exprimimos da seg••inte ma
maioria na Câmara Federal, Sr . Deputado neira : a cédula oficial não é de inspiração 
Gustavo Capaneroa, CLUe esclareceu bem o-da União Democrâtica Nac1onal; é sugestão 

.. lwa;ado Mimstro Edga.rd Costa. Como 
o p;s.n. recuou, oatooou-&e de o&oras di-

F: da preoaupaçãt• do Ministro Edgard 
de melhorar o pfeito, qe nio admi· 
~ preüo ~to, 1WU5 e1ementoa 

~rem :lnverler 01!1 papeis. M"as já é muito 
tarde ... 

O SR. GOUV:ti\A DE ABREU - Quau~ 
do ee fa.la em P. S. D. e se generti&a aasim 
cleteja-se, evidentemente, e~~tencter a to.joe 
OI politiooe <io P.S.D. a situação. Sou o 
llnico J)OiiUoo fluminense que alistou pa~ 

f
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tUtlmo pleito 2. 500 eleitores, com fotoyra.-
11:. lYm homem que a&slm procede em no

líwca, que age de tal l'llalleira, não tem PJo.. 
l'Óllito de fraudar e:leil;llSes. Eu era contra 
a cédula ol!Q\.~1 nos moldes em que foi vo
tada, e II.CIIedito que n4o tenha nascido a 
cédula oficiaJ do Ministro ~ Costa 
porque S. Exa. recçbia, e até pediu que o8 
Par~ldos políticos Jb~ fizessem, sugestões 
pe.ra que mo.nda.sse o ante-projeto à Oàmara 
~~r~l. _Acredito que a sugestão cJe, cédula 
oft<!ial nao tenha partido da u. D . N. , nem 
do P. S. D . , mas de políticos interessados 
em receber. o. voto das elites . Elltes sugeri
~· ao Mimstro Edgard Costa a famosa 
idé1a da cédula oficial. · 

O S"R. . BEZERRA DE MENEZES- Br 
Preside~tc, quero declaral' que tôda a vez 
que eetiVer em perigo a democracia estarei 
~mpre . no lado oposto. Jamais re~uarPi 
qaan~ M minhas convicções dP.mcrráticae. 
Confio nos ~estino históricos da nossa pá
Ida .. Lutarei sempre pela defesa éo regime 
consbtuclonal!sta, como Pitarei ao lado de 
todo~ aq·aeles qne c:~mbaterem qualquer pr~ 

dtdo regime dlt.atorlal em nossP. plítrla. 
E~: Sr. Prestdente, o pont.o de vistl\ 

do Partido Republicano. Queira Deus que 
de hoje em diante, assim oomo na Càmarà 
dOI! Deputad~s tão be~ Yêem agindo os dois 
::nalores parttdos n!lctonais, ~ambém nesta 
Assembléia o P.S .D . e a, U .D .N. se unam 
pera honr9. e glória na VPlha Província ' 

Era o UI! ti1lha j?.er . (MUito 1- ~). 
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